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نوبخت  :نامه اخیر اقتصاددانان
مطالعه شد

...

ارز وطال

گزارش

دیدگاه متفاوت فعاالن اقتصادی
درباره تصمیم ارزی اخیر گمرک

مابه التفاوت ارزی ،غیرقانونی یا ضد رانت؟
حســین بردبار  -چندی پیش گمــرک در بخشــنامه ای،
وارد کنندگانــی را کــه بــر اســاس ارز  4200تومانی ثبت
ســفارش کرده بودند ،ملزم بــه پرداخت مابــه التفاوت این
رقم تا  7هزارتومــان برای ترخیص کاالهایشــان کرد ،این
اقدام از یک سو موجب اعتراض برخی از تولید کنندگان و
واردکنندگانی شد که تولیدشان را بر اساس چنین رقمی
برنامه ریزی کرده بودند و این تصمیم موجب افزایش قیمت
تمام شده آن ها می شد و از سوی دیگر تحسین عده دیگری
را به دنبال داشــت کــه معتقد بودنــد همــه واردکنندگان
نتوانســتند از موهبــت ارز  4200تومانی بهــره ببرند پس
کسانی که از چنین منفعتی بهره برده اند باید مابه التفاوت
آن را هم بپردازند .در ادامه مطلب به بررسی این دو دیدگاه
متفاوت از بیان تعدادی از فعاالن اقتصادی می پردازیم:
هیئت وزیران در  24مرداد بند پنجم بسته ارزی را که 14
مرداد به تصویب رســیده بــود ،اصالح کرد .بر اســاس این
اصالحیه در مــواردی که تامیــن ارز بابت گشــایش اعتبار
اســنادی ،ثبت برات اســنادی و حوالــه ارزی پیــش از 16
مرداد از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده اما کاالی
مربوط ترخیص نشده باشد ،بانک عامل با دریافت تعهدنامه
واردکننده را موظف به پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ
ارز زمان تامین تا نرخ ارز بــازار هنگام ترخیص کاال به ازای
هر دالر  2800تومان به گمرک می کند.
براســاس این گــزارش ماشــین آالت ،تجهیــزات ،قطعات
یدکی خط تولیــد و مواد شــیمیایی و مصرف خــط تولید و
طرح های مرتبط با هر یک از دســتگاه هــای اجرایی ،مواد
اولیه وارداتی ،مواد اولیه دارو ،تجهیزات پزشکی و قطعات
لوازم یدکی تجهیزات پزشکی از این قانون مستثنا هستند.
▪خالف شرعی و قانونی است

ابویی ،رئیــس اتحادیه لوله و پروفیل کشــوربا بیــان این که
این تصمیم شــرعی و قانونی درست نیســت ،در گفت و گو
با خراســان می افزاید :این که کســی ارز را خریده و تسویه
حســاب بانک را دارند بخواهند با او چنین رفتاری کنند از
نظر قانون خالف است و اگر وارد کنندگان شکایت کنند از
نظر قضایی قابل پیگرد است .وی ادامه می دهد :شما یک
کاالیی به نــام ارز را خریده ایــد و آن را مقید بــه واردات کاال
کرده اند ،حاال روی کاالی شــما قیمت بگذارند و خودشان
بروند از خریدار یارانه بگیرند ،این که یک تولید کننده بیاید
مابه التفاوتی بپردازد و بعد آن را از مشــتری بگیرد ،وظیفه
ندارد.به گفته وی این اطاله و هزینــه های گمرکات تبعات
اقتصــادی و زمانی دارد کــه بــر دوش تولید کننده یــا وارد
کننده نباید بیفتد و همین موضوع ممکن است موجب این
مسئله برای عده ای هم بشود که نه کاالیشان را بیاورند و نه
از ارزشان استفاده کنند.وی با انتقاد از این که مدیریت کالن
کشور در چنین شرایطی کاری به کار کسی ندارد و بحران را
قبول ندارد ،می گوید :متاسفانه برخی از آقایان بعضی وقت
ها از واشنگتن با مردم صحبت می کنند نه از داخل ایران.
▪کاری بسیار درست است

با این حال مجید رضا حریری ،فعال اقتصادی و رئیس سابق
کمیســیون مدیریــت واردات اتــاق بازرگانــی ایــران نظری
متفــاوت دارد و ایــن اقدام گمــرک را کاری بســیار درســت
توصیف می کند و به خراســان مــی گوید :این کاری بســیار
درســت اســت .خیلی هــا دستشــان بــه ارز  4200تومانی
نرســیده ،اما آن کســی که ارز  4200تومانی گرفته است یا
باید یک ساز و کاری طراحی شود که کاالیش را بر اساس این
قیمت عرضه کند یا باید مابه التفاوتــش را بدهد .این خیلی
ساده اســت.وی با انتقاد از برخی از واردکنندگان که راجع
به اجــرای این مصوبــه در گمرک انتقــاد دارند ،مــی افزاید:
مگر شما فکر می کنید ،همه کسانی که در بخش خصوصی
فعالند انسان های خیلی پاکی هستند ،همه در این مملکت
به دنبال منفعت خودشــان هســتند.این فعال اقتصادی در
پاسخبهاینکهممکناستیکتولیدکنندهیاواردکنندهپول
مابه التفاوتی را که گمرک الزام کرده است ،نداشته باشند و
کاالیشــان در گمرک بماند ،می گوید :برای این موضوع راه
حل گذاشــته اند .این افراد می توانند به بانک تعهد بدهند.
وقتی که سیاســت اقتصادی از پایه غلط اســت و ارزش ارز را
از ارزش واقعی بازار پایین تر قرار می دهید و اســمش را می
گذارید یارانه  ،یارانه ای که باید مصرف کننده بهره مند شود
ولی درواقع نمی شود به چنین مشکالتی بر می خوریم.
▪قیمت تمام شده تولید باال می رود

حبیب ا ...انصــاری ،دبیــرکل و رئیس ســتاد برنامه ریزی
و اجرایی انجمن صنایــع لوازم خانگی ایران معتقد اســت
چنین تصمیمی قیمت تمام شده تولیدکننده را باال میبرد
و با بیان این که برخی از تولید کنندگان با ارز  4200تومان
ثبت سفارش کرده اند و مواد اولیه و قطعات مورد نیازشان
را بر این اســاس وارد و روی این رقم برنامه ریزی کرده اند؛
به خراسان می گوید :قدر مســلم اگر تولید کننده بخواهد
این مابه التفــاوت (تا 7هزارتومــان) را بدهــد تاثیر زیادی
روی قیمــت تمام شــده کاال خواهــد داشــت و تالطمی در
بازار ایجاد می کند که موجب کاهش تولید می شــود.وی
با بیان این که تولید و بازار با یکدیگر نســبت مستقیم و هم
پوشــانی دارند ،ادامه می دهد :اگر ما تولیدمان کم شــود،
تقاضا هم کم خواهد شــد و از دالیل کاهش تولید می توان
به افزایش قیمت و رکود در بازار ،ضعف قدرت خرید مردم و
نبود تقاضا اشاره کرد .وی با اشاره به این که دراین شرایط
گاهی برای تولید کنندگان هم تعیین تکلیف می شــود که
باید تولیدشان را به فالن قیمت بفروشــند ،می گوید :این
شــرایط در مجموع موجــب کاهــش تولید و ضربــه به بدنه
اقتصاد می شود که ضرر کلی آن متوجه مردم و تولید کننده
می شــود.انصاری با اشــاره به وضعیت چنــدی پیش بازار
لــوازم خانگی می گوید:بــه دلیل این که ســازمان حمایت
با افزایش قیمت  10درصدی لــوازم خانگی موافقت نمی
کردند درحالی کــه قیمت مــواد اولیه بیــش از  50درصد
گران تر شــده بود ،این شرایط به شــدت موجب افت تولید
شــد.به گفته این فعال اقتصادی در چنین شرایطی برخی
از فروشــندگان فاکتورهای صوری به قیمــت پایین تر می
دادند امــا درواقع کاال را بــه قیمت باالتری مــی فروختند.
انصاری با اشــاره به مشــکل برخی از فعاالن بخــش لوازم
خانگی در ترخیص کاالهایشــان از گمرک می گوید :عده
ای بودند که با ارز 4200تومان کاال وارد کردند و االن دچار
این مسئله هستند.
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نگاهی به پشت پرده سایت ها و کانال های اعالم قیمت لحظه ای دالر

سکان اعالم نرخ ارزدردست خارج نشینان
باالگرفتن تحــوالت تجارت خارجی کشــور
و نوســانات ارزی ،پای ســفته بازی ها به این
بازار حساس را باز کرده است .از آن جایی که
سفته بازی با هیجان بازار ،رابطه ای تنگاتنگ
دارد ،می توان انواع روش هــای داغ کردن و
بازی در این بازار هیجانی را در شرایط فعلی
بازار ارز کشور دید .در این زمینه ،روز گذشته
خبرگزاری ایرنا گزارش داد :سررشته اطالع
رســانی در بــازار ارز کشــور به چهار ســایت و
کانال در فضای مجازی بر می گردد .ســایت
ها و کانال هایی که همگی از خارج از کشــور
اداره می شوند! موضوعی که می تواند تبیین
کنندهابعادپنهاندیگریازجنگارزیشکل
گرفته در این روزهای اقتصاد ایران باشد .با
توجه به شــرایط فعلی کشور ،می توان دست
چهار گروه رسانهای را در فضای آنالین فعلی
بازار رصد کرد .گروههایی که بر حسب اتفاق
یا شاید هم به صورت کامال برنامهریزی شده،
همگی در خارج از مرزها قرار دارند.
▪ -1حلقه مثقال

مهمترین گروه یا حلقــه را باید حلقه «مثقال»
بدانیــم؛ حلقــهای که این روزها ســه ســایت
«مثقال»« ،سبزه میدان» و «گرم» را در اختیار



دارد .ایــن حلقــه کانالهایی به نــام «قیمت
لحظــهای دالر» با حــدود  200هــزار عضو،
«مثقال» بــا  110هــزار عضو در تلگــرام و در
اینســتاگرام دو صفحه ،یکی بــا  103هزار و
دیگری با  70هزار دنبالکننده دارد .کل این
مجموعه منسوب به فردی است به نام «شهنام
گلشــنی» .او و ســایتش در جریــان التهابات
بــازار در ســال  90هــم در کانون توجــه قرار
داشــتند و حتی خودش بازداشت شد .نکته
جالب درباره گلشنی این اســت که او از بیان
این که یکی از پیروان فرقه بهاییت است ابایی
ندارد و گفته در دانشــگاه مربــوط به بهاییان
کامپیوتر خوانده است.
▪ -2حلقه سایت طال یا TGJU

دومین حلقه مهم ،حلقه  TGJUاست؛ سایتی
که هنوز هم در میان جمع زیادی از فعاالن بازار
ارز به اشــتباه ،به عنوان سایت رسمی اتحادیه
طال و جواهر معروف است اما در واقع متعلق به
فردی به نام «محمود فروغی» اســت که ظاهرا
قبال کارمند اتحادیه بوده و حــاال دارد از دبی،
نرخ ارز و طال در بــازار تهران را اعــام و تعیین
میکند .این ســایت کانالی با  71هزار عضو و
نیز گروهی با  36هزار عضو در تلگرام دارد.

...

▪ -3حلقه پرنیان

سومین حلقه مهم که مخصوصا با اپلیکیشن
خود که بیــش از  20هزار نصــب فعال دارد و
نیز با ســایت خود ،در این حوزه فعال اســت؛
«بازار  »360نام دارد .این اپلیکیشن و سایت
متعلق به گروه رسانهای به نام «پرنیان» است.
خود این گروه متعلق به یک شرکت مهاجرتی
به نام «کنپارس» اســت که در کانادا فعالیت
میکنــد و مدیریــت آن به عهده فــردی به نام
«علی مختاری» اســت .علی مختاری حقوق
خصوصــی خوانــده و عضــو کانــون وکالی



دولت

دادگســتری تهــران و عضــو رســمی انجمن
کانادایــی نظــارت بــر مشــاوران مهاجــرت
 ICCRCاست.
▪ -4حلقه جوانمردی

چهارمیــن حلقــه هــم بــا محوریت فــردی به
نــام «علــی جوانمــردی» شــکل گرفتــه کــه
اهالی رســانه و سیاســت میداننــد مدتها
خبرنگار و مجری ارشــد صــدای آمریکا بود و
حاال رســانهای دارد به نام «آواتودی» .جالب
است که کانال او در تلگرام حدود  185هزار

...



بانک

عضــو دارد؛ یعنــی بیــش از همــه کانالهای
دیگر در حوزه ارز .این گونه اســت که جریان
اصلــی تعییــن نــرخ آنالیــن دالر در ایــران با
چهــار ضلــع «گلشــنی ،فروغی ،مختــاری و
جوانمردی» در خارج از مرزهای کشور شکل
میگیــرد کــه ناگفته پیداســت تا چــه میزان
میتواند اطالعات آن واقعی و پوشــش آن بر
تحوالت بازار از سر دغدغه منافع ملی باشد.
به این کانالهــا و ســایتها و نرمافزارها باید
دو کانال دیگر را هم افزود کــه اگرچه قیمت
لحظهای ارز را ارائه میکنند ولی اطالعاتی
درباره ادمین آنهــا به صورت آشــکار وجود
نــدارد .یکــی «قیمــت آنــی ارز» بــا  84هزار
عضــو و دیگری «دالر کــف بازار» بــا  65هزار
عضو .ممکن است خواننده این گزارش البته
از کانالهــای دیگری مثل «ســاعت بــازار»،
«قیمــت لحظهای ارز ،ســکه و طــا»« ،دالر و
ســکه کارگشــا»« ،آخرین قیمت» یــا «تحلیل
تخصصی بازار تهران طال» ،قیمتها را دنبال
کند .اما این کانالهــا چندان روی روند بازار
تأثیرگذار نبودهاند .چراکه یــا تعداد اعضای
کمتــری دارند یــا ایــن که عمــ ً
ا یــک کانال
تخصصی اقتصادی هســتند ،نــه کانالی که
صرفا قیمت را در بازار تعیین و گزارش کند.

...
چک

واعظی :روحانی با اقتصاددانان جلسه برگزار می کند

رضایت رئیس جمهور از واگذاری اموال مازاد بانک ها

امکان استعالم چک های صیادی با پیامک

رئیس دفتر رئیس جمهور وعده داد که روحانی با اقتصاددانان به زودی
نشســتی برگزار خواهد کرد .به گــزارش خبرنگار پارلمانی خراســان،
محمودواعظیدرحاشیهجلسههیئتدولتدربارهنامهاقتصاددانانبه
دولت درباره مشکالت اقتصادی کشور اظهار کرد :ما از همه دلسوزانی
که به دولت پیشــنهاد میدهند ،به ویژه اقتصاددانان تشــکر میکنیم.
ما این پیشــنهادها را برای وزارتخانههای ذی ربط ارسال میکنیم .در
ستاد اقتصادی دولت هم این پیشنهادها بررسی میشود .ما به وزیران
ذی ربط توصیه کردهایم که با اقتصاددانان جلســه داشته باشند .آقای
نوبخت هم در این زمینه جلسهای تشکیل داده است و دوستان دیگر هم
این کار را خواهند کرد .ما همچنین بنا داریم جلسهای با حضور تعدادی
از اقتصاددانان و رئیس جمهور تشکیل دهیم.

سرپرســت وزارت اقتصاد از رضایــت رئیس جمهور راجع بــه واگذاری
شــرکت ها و اموال مازاد بانــک ها خبر داد .بــه گزارش مهر بــه نقل از
وزارت اقتصاد ،مدیران عامل بانک ها در نشســتی با سرپرســت وزارت
امور اقتصادی و دارایی ،درباره تشکیل کمیتهای برای تسهیل و تسریع
در واگذاری شــرکت های بانکی به توافق رســیدند .همچنین قرار شد
سازمان بورس اقدامات الزم را برای تسهیل و تسریع در پذیرش شرکت
های تحت تملک بانکها در بورس و فرابورس انجام دهد .این گزارش
میافزاید :سرپرســت وزارت اقتصــاد در این نشســت از رضایت رئیس
جمهوری راجع به واگذاری شرکت ها و اموال مازاد بانک ها خبر داد و
گفت :رئیس جمهوری در عین حال سرعت عمل بیشتر نظام بانکی در
واگذاری ها را خواستار است.

استعالمپیامکیچکهایصیادیازطریقپیامکباسرشماره۷۰۱۷۰۱
برای مشترکان تمامی اپراتورهای تلفن همراه امکانپذیر شد .به گزارش
ایبنا ،دریافت کننده چک صیادی از طریق این ســامانه و بدون مراجعه به
بانک فقط با ارسال شناســه ۱۶رقمی چک به صورت " شناسه * " ۱*۱و
پرداخت ۵۰۰تومان برای هر بار استعالم وضعیت چک میتواند اصالت
و خوش حســابی صاحب چک را بررســی و بعد از آن چک را دریافت کند.
یکیازمدیرانشرکتجیرینگ(زیرمجموعههمراهاول)گفت:هماینک
سرویساستعالمچکهایصیادیبهصورتآزمایشیاجراییشدهاست
وبهزودیبهصورتکاملسرویسدهیخواهدکرد.بهگفتهوی،سرویس
استعالمپیامکیچکهایصیادیازسویهمراهاولطراحیشدهامابرای
مشترکاندیگراپراتورهایتلفنهمراهنیزدردسترساست.

شرکت نفت بدون اعالم جزئیات از عرضه یک میلیون بشکه نفت در بورس در آینده نزدیک خبر داد

سومینتالش برای عرضه نفت دربورس؛هفتهآینده
در حالی که پیش از این عرضــه نفت در بورس دو بار در تیر
 1390و فروردیــن  1393به شکســت انجامیده اســت،
شــرکت ملی نفت اعالم کرد که یک میلیون بشکه نفت تا
پایان مهرماه در بورس انرژی عرضه خواهد شــد .ناظران
سخت گیری های شرکت نفت و برخی ترس این شرکت در
رفع انحصار فروش نفت را علت شکست دو تجربه پیشین
می دانند .شرکت نفت در اطالعیه خود تاکید کرده است
که جزئیات مربوط هفته آینده منتشــر خواهد شــد و فقط
اعالم کرد که نحوه تسویه به صورت  20درصد ریالی و 80
درصد ارزی خواهد بود.به گزارش شانا ،شرکت ملی نفت
ایران با اشاره به این که اطالعیه عرضه نفت طی هفته آینده
از طریق سایت شــرکت بورس انرژی منتشــر خواهد شد،
آورده است :کار اجرایی و جزئیات شرایط عرضه طراحی
و جمعبندی شــده است .بر این اســاس ،فروش به صورت
 ۲۰درصد ریالی و  ۸۰درصد ارزی خواهد بود که تســویه

بخش ریالی (بر اساس نرخ تســعیر سامانه سنا) به صورت
نقدی قبل از تحویل محموله و تسویه بخش ارزی به صورت
اعتباری ،با ارائه ضمانتنامــه بانکی تعهد پرداخت ریالی
معتبــر از بانکهای مورد قبول شــرکت ملی نفــت ایران،
پس از تحویل محموله صورت میگیرد .خریدار باید بخش
ارزی را ظرف مدت زمان مشخص شده بعد از بارگیری ،به
ترتیب مورد تایید شــرکت ملی نفت که در اطالعیه عرضه
اعالمخواهدشد،واریزوتسویهکند.شرکتنفتهمچنین
توضیح داده اســت که متقاضیــان خرید برای شــرکت در
معامله ،باید  ۱۰درصد ارزش سفارش را به صورت ریالی
به میزان پیش پرداخــت قبل از عرضه به حســاب اعالمی
شــرکت ســپردهگذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه
وجوه واریز کنند که در صورت انجام معامله بخشی از ۲۰
درصد ریالی محسوب خواهد شد.بر اساس این اطالعیه،
خریداران بر اســاس قیمت پایه اعالمی شرکت ملی نفت

جزئیات جدید از پرونده سکه ثامن با تراکنش  1700میلیاردی و  1800مال باخته

رئیس پلیس فتا :متهم سکه ثامن قصد گریختن به کانادا را داشت
رئیس پلیس فتا گفت :مبالغی تحت عنوان ۱۰تا ۱۵هزار
میلیارد تومان کالهبرداری در خصوص سکه ثامن صحیح
نیســت و عمدت ًا از ســوی ضدانقالب مطرح میشود .وی
طبق گزارش های مستند ،کل تراکنش متهم سکه ثامن
را  ۱۷۰۰میلیــارد تومان بیان کرد و افزود :قصد داشــت
به کانادا برود که با هماهنگی به موقع پلیس فتا ،دستگاه
قضایی و دستگاه دیپلماســی این فرد دستگیر و به کشور
منتقل شد.به گزارش ایســنا ،سردار سیدکمال هادیانفر
در نشســت خبری دیــروز خود دربــاره دســتگیری متهم
اصلی ســکه ثامن اظهارکرد :از حدود دو سال قبل فردی
به نام زاهدی فرد ،در یکی از شهرستانهای کشور (بناب)
مجــوز فعالیت خود بــرای خرید و فروش ســکه را دریافت
کرد ،اما مدتی بعــد ،فعالیت خــود را به فضــای مجازی و
دیگر شهرهای کشــور از جمله تهران گسترش داد.وی با
بیان این کــه بیش از  ۳۵هزار نفر عضو این ســایت بودند،
افزود :حدود  ۶۰۰۰نفر هم در این سایت تراکنش مالی
داشتند.رئیس پلیس فتای ناجا درباره نحوه فعالیت این
سایت،گفت :دراینسایتفضاییتحتعنوانسیگنالبه
وجودآمدهبودکهکاربرانهرچهبیشترفعالیتمیکردند،
به عنوان افراد موفق در سایت معرفی میشدند .به طوری
که در این میان فردی شناســایی شــد کــه  ۱۰۰میلیون
سرمایهگذاری کرده و بعد از ســه ماه سرمایهاش به هفت
میلیارد افزایش یافته بود.وی با بیان این که در این سایت
بحث تبادل فیزیکی سکه مطرح نبود ،ادامه داد :این فرد
سایت را به حالت یک سایت قماربازی تبدیل کرده و افراد
تنها امتیاز سکه را تحت عنوان ثامن خریداری میکردند،
اما در واقع ســکه و طالیی به آنان داده نمیشد و افراد در
سود آن سهیم میشدند که البته سودی به آنان پرداخت
نمیشــد.به گزارش فارس ،هادیانفــر در واکنش به ارائه

ارقامــی از  10هزار12 ،هــزار و  15هزار میلیــارد تومان
درباره کالهبرداری ایــن فرد گفت :این اعداد نادرســت
است چرا که حداکثر تراکنش این فرد بر اساس مستندات
 1700میلیارد تومان بــوده و این اظهارنظرها از ســمت
ضدانقالب و افراد خارج نشین است که ارقام نجومی را در
فضایکشوررسانهایمیکنند.ویافزود:تاکنون1800
نفر مال باخته ســکه ثامن شناســایی شــده اند .این افراد
مدعی هستند مبالغی از  ۱۰میلیون تومان تا  ۱۰میلیارد
تومان از آنان کالهبرداری شده است.رئیس پلیس فتای
ناجا شــهرهای تهران ،مشــهد و تبریز را دارای بیشــترین
مال باخته در پرونده سکه ثامن اعالم کرد و افزود :این فرد
کام ً
ال با برنامه ریزی در تاریخ  ۲۳شهریورماه به دبی رفته
و از آن جا به کشــور ثالث گریخته و قصد داشــت به کانادا
برود که با هماهنگی به موقع پلیس فتا ،دســتگاه قضایی
و دســتگاه دیپلماسی این فرد دســتگیر و به کشور منتقل
شــد.وی با بیان این که همســر این فرد نیز در کشور ثالث
دســتگیر شــده و در فرودگاه تبریز به کشــور تحویل داده
شد ،خاطرنشــان کرد :این فرد و همســرش در  ۳۱بانک
کشور حساب داشــتند که  ۸۰میلیارد تومان پول نقد در
آن ها بود که اموال این فرد نیز توقیف شد.وی با بیان این
که نبــود نظارت دســتگاههای صــادر کننده ،مجــوز را به
دستگاه قضایی منتقل کردیم ،خاطرنشان کرد :براساس
قانون مبارزه با پول شویی وزارت اقتصاد موظف بوده که بر
فعالیت این سایت نظارت کند اما کم کاری کرده از سوی
دیگر این مجوزها ســبب اعتماد نسبی مردم به این سایت
شــده بود.در همین حال بــه گزارش خبرنگار خراســان،
سرهنگ ابراهیم قربان زاده ،سرپرست فرمانده انتظامی
خراســان رضوی نیز روزگذشــته از دســتگیری دو متهم
پرونده سکه ثامن در مشهد خبر داد.

ایران که بر اســاس قیمتهای معامالتی امــور بینالملل
این شرکت خواهد بود ،بر قیمت نفتخام رقابت می کنند
که انتظار میرود ایجاد چنین فضای رقابتی منجر به کشف
قیمت مناسب و شفاف شــود .بر این اســاس ،عرضه ها به
منظور صادرات انجام شــده و فروش محمولهها به صورت

مقصد آزاد (به جز سرزمین اشغالی فلسطین) خواهد بود.
شرکت نفت اعالم کرده اســت که سازوکار اجرایی و دیگر
شــرایط عرضه شــامل قیمت پایه ،نحوه تحویــل محموله،
تسویه حســاب موقت و نهایی ،شــرایط ضمانتنامه تعهد
پرداخت و غیره متعاقبا در اطالعیه عرض ه اعالم میشود.

فرا خبر

چالش تعیین قیمت در پیش است
گفتنی است یکی از مهم ترین چالش های پیش روی بورس نفت ،آن است که عرضه انحصاری و صرفا توسط یک نهاد
انجام می شود .در این شرایط در صورت نبود انعطاف پذیری از سوی شرکت نفت در تعیین قیمت عرضه ،ممکن است
رقابت ایجادشده بین متقاضیان بی نتیجه بماند .در هر حال امید است که این بار بورس نفت با عزم شرکت نفت جان
بگیرد ،موضوعی که فارغ از تاثیر آن در دورزدن تحریم ها ،به دلیل ایجاد تنوع در فروش نفت که از مطالبات اقتصاد
مقاومتی است ،به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.

انتقاد تند دادستان کلکشور از رئیس دیوان محاسبات:

چرا حکم انفصال سیف را اجرا نکردید؟

دادستان کل کشــور درباره اجرا نکردن حکم انفصال
رئیس ســابق بانک مرکزی از سوی دیوان محاسبات با
طرح چند پرسش ،گفت :رئیس دیوان محاسبات کشور
چرا حکم رئیس بانک مرکــزی را که محکوم به انفصال
کردید ،اجرا نکردید؟
بــه گــزارش خبرگــزاری میــزان ،حجــت االســام و
المسلمینمنتظریدرمراسممعارفهدادستاناصفهان
با اشــاره به اظهارات معاون اول رئیــس جمهور درباره
راه عبور از شرایط فعلی و این که تالش کنیم با راههای
خوب و مدیران با انگیزه از این دوران عبور کنیم ،اظهار
کرد :این سخن معاون اول رئیس جمهور را قبول داریم
و شرایط امروز میطلبد مدیران سالم و با انگیزه باشند
و اگــر کســی خیانت کــرد مهر آن بــر پیشــانی اش زده
و به مردم معرفی شــود و مــا صددرصد ایــن موضوع را
قبول داریم .وی البته به طرح این ســوال از جهانگیری
پرداخت که خود شما چند نفر از مدیران خائن را تاکنون
به دستگاه قضایی معرفی کردید؟
وی ســپس به اظهــارات چنــد روز پیــش رئیــس دیوان
محاســبات در یک برنامه تلویزیونی واکنش نشــان داد
و گفــت :ایشــان نکتــهای گفتند مبنــی بر ایــن که طی
بررســیها و اقدامــات کارشناســی انجام شــده در دی
ماه سال گذشته به این نتیجه رســیدیم که رئیس بانک
مرکــزی و برخی از معاونــان او مقصر هســتند و آنها را
محکومکردهایم،ولیبهدالیلیاینحکمراابالغنکردیم
و اجرا نشد ،حال سوال این جاست که حکم انفصالی که
دیوان محاسبات صادر کرده اگر قطعی نبوده است چرا
میگویید و اگر بوده چرا اجرا نشده است؟
این مســئول عالی قضایی ادامــه داد :ادعــا کردند که
به لحاظ این که نخواســتیم بر مســائل اقتصادی تاثیر

دولت از کدام روش های استقراضی،
بیشتر استفاده می کند؟
دولت در بهار امسال  29هزار میلیارد تومان منابع را از
طریق "واگذاری دارایی های مالی" کسب کرده است.
به طور کلی منابع دولت به ســه دسته تقسیم می شوند؛
درآمدها (حاصل از ارائــه خدمات اختصاصی و دریافت
مالیات) ،واگذاری دارایی سرمایه ای (شامل فروش نفت
و  )...و واگذاری دارایی مالی .منظور از واگذاری دارایی
مالی هر نوع فروش اوراق بهادار و دریافت وام است .مثال
واگذاری سهام شرکت دولتی ،دریافت وام از بانک ها یا
صندوق توسعه و البته فروش انواع اوراق بدهی و اسناد
خزانه در ســرفصل واگذاری دارایی مالی دســته بندی
می شوند .تمام این موارد (به جز واگذاری سهام شرکت
هایدولتی)بهنوعماهیتاستقراضیدارندودولتباید
در آینده به بازپرداخت اصل و ســود آن ها (وام یا اوراق)
بپردازد .بر اســاس گزارش نماگرهای اقتصادی بانک
مرکزی طی ســه ماهه اول امســال ،از  29هزار میلیارد
تومان درآمد استقراضی خود  13.7هزار میلیارد تومان
را از فروش انواع اوراق ،حدود هــزار میلیارد تومان را از
طریق واگذاری شــرکت های تحت تملک و  14.2هزار
میلیــارد تومان را هــم از طریــق دریافت وام یــا صندوق
توسعه تامین کرده است .اســتفاده بیش از حد دولت از
درآمدهای استقراضی و مخصوصا خرجکرد آن در امور
جاری ( و نه عمرانی و زیربنایی) نگرانی هایی ایجاد کرده
است اما فعال روند رشد این نوع درآمدها ادامه دارد.

...

بازار خبر
واردات ایران از روسیه طی  6ماه ۲برابر شد
فارس  -منابع گمرکی اعالم کردند واردات ایران از روسیه
در یک دوره شــش ماهه نســبت به مدت مشــابه سال قبل
دو برابر شده اســت .منابع گمرکی اعالم کردند :در نیمه
نخست امسال ایران  633میلیون دالر از روسیه کاال وارد
کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  99.88درصد
افزایش داشته است.

جزئیات نرخ خرید ارز در بانک ها
مهــر – بانک هــا دیــروز  ۱۸مهرمــاه ،هــر یــورو را از مردم
 ۱۱۶۷۰تومان و هر دالر را  ۹۹۵۰تومان خریداری کرده
و در مقابل برای ســرفصلهای ۲۱گانــه خدماتی از جمله
ســفر ،تنها یورو آن هــم به نــرخ  ۱۲۳۰۰تومــان پرداخت
میکنند.

فعالیت داروگر از سر گرفته شد
مهر  -شرکت داروگر که کارگران خود را به دلیل مشکالت
اقتصادی به مرخصی اجباری فرســتاده بود ،از هفته دیگر
فعالیت خود را با بازگشــت بــه کار تمام کارگــران آغاز می
کند .کریم یــاوری ،مدیر کل حمایت از پایداری مشــاغل و
بیمه بیکاری وزارت کار در خصوص آخرین وضعیت فعالیت
داروگر به عنوان یکی از قدیمی ترین کارخانجات در حوزه
مــواد شــوینده و بهداشــتی گفــت :فعالیت این شــرکت از
حدود سه هفته پیش به دلیل مشکالت پیش آمده متوقف
شد اما خوشبختانه با ورود ستاد تسهیل رفع موانع تولید و
رسیدگیبهوضعیتاینشرکتقدیمی،شرکتتولیپرس
یکی از شرکت های وابسته به هلدینگ داروگر فعالیت خود
را از روز گذشته آغاز کرد.

برنامه قطر برای رقابت با مرکز مالی دبی
مهر  -قطر در تالش برای رقابت بــا مرکز مالی دبی ،مبلغ
دو میلیــارد دالر را بــه مرکــز مالی خــود اختصــاص داد تا
شرکتهای چندملیتی را جذب کند .به گزارش بلومبرگ
انگلیســی ،قطر در تالش برای رقابت با مرکــز مالی دبی،
مبلغ دو میلیارد دالر را به مرکز مالی خود اختصاص داد تا
شرکتهای چندملیتی را جذب کند.

معامالت مسکن باز هم افت کرد

بگذارد ،درحالی که باید گفت :التهابات ارزی از اواخر
فروردین بــه وجود آمــد و این حکم دی ماه صادر شــده
است.دادستان کل کشــور خاطرنشان کرد :این حکم
اجرا نشــد تا زمانی که رئیس بانک مرکزی استعفا کرد
و بعد از هشــت ماه آقای رئیــس دیوان محاســبات این
موضوع را رسان های کرد.
حجت االســام و المســلمین منتظــری با طــرح چند
پرســش ،بیان کرد :رئیس دیوان محاسبات کشور چرا
حکم رئیــس بانک مرکــزی را کــه محکوم بــه انفصال
کردید ،اجــرا نکردیــد؟ چرا ایــن موضوع را بــه بنده به
عنوان دادستان کل کشــور و عضو شورای پول و اعتبار
اعالم نکردید؟
وی اضافــه کــرد :این از آن مســائلی اســت که بــا هیچ
منطقی سازش ندارد ،اگر به این نتیجه رسیدید که یک
مدیر کارش در برخورد با وظایف و مسئولیتهایش به
گونهای اســت که باید منفصل شــود به چه حقی اجازه
میدهید مدتهــا همچنــان در آن جا باشــد و بعد هم
شاهد التهابات بیشتری در عرصه ارز باشیم!

ایسنا  -آمار ثبت شده در سامانههای ملکی نشان میدهد
در  ۱۶روز ابتدای مهرماه امســال حجم معامالت مســکن
شــهر تهران نســبت به زمان مشــابه ســال قبل  ۳۰درصد
کاهــش یافتــه اســت .در  ۱۶روز ابتــدای مهــر  ۹۷حدود
 ۴۲۶۲فقره خرید و فروش مســکن در شــهر تهران انجام
شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش  ۳۰درصدی
نشان میدهد .پس از رونق نسبی از آذر سال گذشته ،ورود
به دوره رکود معامالتــی مجدد در بازار نیمه جان مســکن
شــهر تهران از مرداد امســال کلید خورده است و همچنان
ادامه دارد.
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